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INTRODUÇÃO 

A qualidade dos cursos hídricos vem se tornando ao longo dos tempos, motivo primordial 

nas discussões a respeito da disponibilidade de recursos hídricos. Em um país como o Brasil, rico 

em recursos hídricos, pode-se afirmar que a grande maioria dos cursos d’água sofre com a poluição 

urbana e rural. 

O mau uso, aliado à crescente demanda pelo recurso, vem preocupando especialistas e 

autoridades no assunto, pelo evidente decréscimo da disponibilidade de água limpa em todo o 

planeta. Gerado pela poluição e contaminação dos corpos d’água principalmente nos centros 

urbanos das cidades que crescem desordenadamente, comprometendo os mesmos. Deixando-se 

assim sem base o artigo 225, da Constituição Federal de 1988 onde diz “Todos tem direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial á sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao poder público e á coletividade o dever de defendê-la e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações.” 

Os cursos hídricos urbanos talvez sejam os mais prejudicados pela poluição, principalmente 

pelo despejo de esgotos sem tratamento e lançamentos de  resíduos sólidos. Isto posto, visto que a 

urbanização sem critérios agravou a situação ambiental dos chamados “rios urbanos”. Áreas de 

risco ambiental foram ocupadas indevidamente, fazendo com que os cursos hídricos sejam 

impactados. 

A cidade de Montes Claros, Minas Gerais, também sofreu com a ocupação irregular de áreas 

de risco ambiental, principalmente na margem de rios e córregos. O próprio desenvolvimento da 

cidade passou pela margeação do Rio Viera. Dentre os seus afluentes mais prejudicados, encontra-

se o Córrego Cintra, Este curso hídrico é um dos mais importantes cursos hídricos de Montes 

Claros, atravessando a cidade quase de sul a norte. Possui extensão de 7.000m e percorre nove (9) 

bairros da área urbana de Montes Claros/MG. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização ambiental ao longo do 

percurso do Córrego; avaliar a qualidade atual da água do Córrego Cintra através de analises 

laboratoriais físico-químicas e microbiológicas. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Para a caracterização ambiental foi utilizada a metodologia empregada por Gomes et al. 

(2005). A fim de fazer uma análise qualitativa do Córrego Cintra, foram realizadas análises de 

parâmetros como Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Fósforo, 

Turbidez, Coliformes Totais, Escherichia Colli, Temperatura e pH. Todas as análises forqam 

realizadas nos laboratórios do Instituto Educacional Santo Agostinho e os procedimentos adotados 

foram segundo as normas padronizadas pelo Standard Methods for Water and Wasterwather 

(APHA, 1998).   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A caracterização ambiental foi avaliada a partir da interpretação visual dos sete pontos de 

amostragens. Notadamente, ao atribuir valor para os trezes parâmetros analisado verificou-se que a 

nascente do córrego Cintra apresenta um grau razoável de preservação. Nos demais pontos o grau 

de preservação foi considerado péssimo o que caracteriza presença de esgoto, fácil acesso ao 
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córrego, vegetação degradada e distância a equipamentos urbanos inferior a 50 metros.  Segundo a 

divisão do córrego em alto, médio e baixo Cintra, dentre estes o que apresenta maior grau de 

interferência é o baixo Cintra, cujo, há lançamento de esgoto, queimadas realizadas ao entorno e o 

despejo de resíduos sólidos ao redor.  

Quando realizadas as análises da qualidade das águas, os resultados foram variados. A 

nascente do Córrego Cintra (PT 01) tem um pH neutro tornando-se ácido ao longo do percurso do 

Córrego. E temperatura elevou gradativamente ao longo do percurso do Córrego. Em relação ao 

valor de Oxigênio Dissolvido nos pontos 04, 05 e 06 os valores de OD estão em níveis muito 

baixos. No que diz respeito a DBO houve variações nos pontos analisados e o valor destas foi alto. 

No Córrego Cintra foram observados elevados níveis de amônia na água. Sendo o mesmo 

observado para os níveis de fósforo. Nas análises bacteriológicas, os valores encontrados para E. 

coli foram superiores a 2.419UFC/100mL.  

 

    
     Figura 01 – Pontos amostrais ao longo do Córrego Cintra                      Figura 02 – Divisão do Córrego em setores 

     Fonte: Próprio autor                                                                                   Fonte: Próprio autor            

 
  Tabela 01 – Resultados encontrados na caracterização ambiental no Córrego Cintrs, Montes Claros/MG 

Fonte: Próprio autor 

Nota: Cor da água: (1) escura, (2) clara, (3) transparente;  Lixo no entorno: (1) muito, (2) pouco, (3) sem lixo; Odor da água: (1) cheiro forte, (2) cheiro fraco, (3) sem cheiro; Materiais flutuantes: (1) 

muito, (2) pouco,(3) sem materiais flutuantes; Espumas e óleos  :(1)muito, (2)pouco,(3) sem espumas e óleos; Esgotos: (1) esgoto doméstico, (2) fluxo superficial, (3) sem esgoto; Vegetação: (1) alta 

degradação, (2) baixa degradação, (3) preservada; Proteção do local: (1) sem proteção, (2) protegida com acesso, (3)protegida sem acesso; Uso por animais: (1) presença  (2) apenas marcas  (3) não 

detectado; Uso por humanos: (1) presença  (2) apenas marcas  (3) não detectado; Proximidade com residências: (1) menos de 50 metros, (2) entre 50 e 100 metros,(3)mais de 100 metros; Tipo de área 

de inserção: (1) ausente, (2) propriedade privada, (3) parques ou ares protegidas. 

CONCLUSÕES 

Segundo os resultados obtidos podemos concluir que o córrego apresenta estado elevado de 

degradação em especial devido aos lançamentos de esgotos. O estado da qualidade das águas, 

permite concluir que as águas do Córrego Cintra apresenta péssima qualidade. Neste ponto, espera-

se uma melhora pois a apenas 2 anos está implantada a Estação de Tratamento de Esgoto de Montes 

Claros, entretanto, pode-se verificar a possível existência de lançamentos clandestinos neste curso 

hídrico e esses lançamentos ainda contribuem para o decréscimo da qualidade da água do Córrego 

Cintra.  São ainda ações impactantes observáveis neste cursos hídrico, o lançamento de resíduos 

sólidos e a ocupação das áreas de APP. Ações de recuperação são possíveis, mas devem ser 

adotadas em caráter imediato. 
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 PONTO AMOSTRAL 

 1 2 3 4 5 6 7 

Cor da água  2 1 1 1 1 1 1 

Odor  3 2 2 2 1 1 1 

Lixo ao redor 3 1 1 3 2 2 3 

Matérias flutuantes 3 1 2 3 2 2 3 

Espumas 3 3 3 1 3 1 2 

Óleos 3 2 3 1 3 3 2 

Esgoto 3 1 3 3 3 1 3 

Vegetação 3 1 1 1 1 1 1 

Uso por animais  2 1 1 1 1 1 1 

Uso por humanos  3 1 1 1 1 1 1 

Proteção  2 1 1 1 1 1 1 

Proximidade residências  1 1 1 1 1 2 2 

Área de inserção 2 1 1 1 1 1 1 

Total  33 17 21 20 20 18 22 

Classificação  C 

Razoável             

       E    

Péssima           

E 

Péssima           

E 

Péssima           

E 

Péssima           

E 

Péssima           

E 

Péssima           

                    Legenda  
                Alto Cintra 
                Médio Cintra 
                Baixo Cintra 


